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Традиційно основними користувача-
ми послуг інкасації залишаються банки, 
що мають потребу в обслуговуванні від-
ділень, банкоматів і терміналів, а також у 
міжбанківських перевезеннях. Попит на 
інкасацію з боку суб’єктів господарюван-
ня зменшився: ще на початку пандемії 
почали говорити, що паперові банкно-
ти є одним із ключових джерел розпов-
сюдження інфекції. Тому користувачі в 
усьому світі почали надавати перевагу 
безготівковим розрахункам як найбільш 
безпечному виду платежу. 

Намагаючись мінімізувати ризи-
ки від контакту з готівкою, в березні 
 2020-го Нацбанк почав зберігати в схо-
вищі на карантині впродовж двох тиж-
нів отриману від банків готівку. Лише 
після цього її повертали в обіг. Через 
рік він скоротив карантин до 5 днів.

Під час локдауну в березні та квіт-
ні 2020 року в Ощадбанку зафіксували 
незначне зниження попиту на послуги 
інкасації. Але починаючи з липня кіль-
кість перевезень повернулася на дока-
рантинний рівень. «Під час першого 
локдауну були закриті ТРЦ, великі тор-
гові мережі й низка магазинів, які пе-
репрофілювалися з офлайн-продажів 
на роботу в e-commerce, — розповідає 
директор департаменту інкасації ПУМБ 
Андрій Бодян. — Це стало передумовою 
тимчасового зниження обсягів готівки, 
що інкасується, й кількості об’єктів, 
які підлягають інкасації». Проте до 
кінця року обсяги інкасації в ПУМБ 
на 2% перевищили показники 2019-го. 
В  2021-му попит на послуги інкасації 
прямо залежатиме від рівня карантин-
них обмежень.

У 2020 році відбулося зростання со-
бівартості послуг інкасаціїї. За словами 
Андрія Бодяна, заради безпеки інкаса-
торів і касирів банкам доводиться за-
безпечувати їх масками, санітайзерами, 
рукавичками тощо, що збільшує їхні 
витрати. Крім того, у вересні  2020-го 
НБУ підвищив тарифи на касове обслу-
говування банків та інкасаторів. Регуля-
тор підняв тариф за видавання готівки 
з 0,2–0,3% до 0,4%, запровадив плату за 

приймання готівки — 0,25%, а також 
збільшив з 0,3% до 0,5% тариф за вида-
вання банкнот у межах зданих банками 
та СІТ-компаніями сум невідсортованих 
банкнот. Як зазначили в НБУ, це має 
сприяти скороченню готівкового обігу 
на користь безготівкового.

Андрій Бодян розповів, що активні 
учасники ринку оперативно перегля-
нули тарифи на свої послуги, а також 
запровадили тариф за обробку інка-
сованого виторгу. «Зокрема, в ПУМБ 
інкасація тепер коштує від 2 тис. грн 
на місяць і 0,1% від обсягу інкасованих 
коштів. Але держбанки вводили тариф-
ні зміни пізніше за інших, створюючи 
прецедент певного відтоку клієнтів до 
держфінустанов», — підкреслює він. У 
результаті в ПУМБ через зміну підходу 
до тарифікації послуг знизилася кіль-
кість об’єктів, що обслуговуються. Але 
відтік не позначився на прибутках.

Проте вже станом на початок 
2021 року вартість послуг інкасації в 
різних банках майже не відрізнялася. 
Наприклад, в ПриватБанку оплата за ін-
касацію встановлюється за кожен виїзд 
від 70 до 150 грн, залежно від населеного 
пункту, але не менш ніж 900 грн з точки 
на місяць (від 2,1 тис. грн за щоденного 
режиму). В Райффайзен Банку Аваль вар-
тість інкасації для клієнтів банку стартує 
від 950 грн і 0,15% від обсягу інкасова-
ної готівки. При цьому щоденна інкаса-
ція без вихідних обійдеться в містах у 
2,1 тис. грн, а по області — в 6,3 тис грн. 
В Альфа-Банку 30 виїздів на місяць у 
рамках базового тарифу коштують 
2,1 тис. грн. Проте якщо у виручці пере-
важають банкноти від 1 до 20 грн, засто-
совується тариф «Відсотковий» — 0,15%, 
але щонайменше 2160 грн на місяць.

Учасники ринку наголошують: не-
зважаючи на пандемію й зусилля НБУ, 
які мають на меті зменшення готівково-
го обороту, послуги інкасації в Україні 
не втрачають актуальності. В Ощадбан-
ку, наприклад, спостерігають постійне 
зростання як кількісті клієнтів, які об-
слуговуються, та і обсягів інкасованої 
готівки.

банку Олександр Горінов. — Для ре-
алізації товарів або послуг торговцю 
достатньо мати бізнес-сторінку у соці-
альних мережах Facebook чи Instagram. 
Весь процес дуже зручний, доступний 
та безпечний як для продавців, так і 
для кінцевих споживачів». Така пропо-
зиція дала змогу перейти в онлайн на-
віть тим компаніям зі сфери роздрібної 
торгівлі, в яких немає власного сайту.

Ще одним драйвером для ринку 
безготівкових платежів, на думку Ан-
тона Тютюна, стало впровадження 
онлайн-фіскалізації через програмні 
реєстратори розрахункових операцій 
(РРО). Банки запропонували своїм клі-
єнтам рішення «3 в 1», коли в одному 
пристрої поєднується торговий тер-
мінал, програмне забезпечення для 
ведення бізнесу й, власне, РРО. Хоча 
Верховна Рада на рік відклала впрова-
дження обов’язкового використання 
РРО для більшості категорій дрібних 
підприємців, такі рішення не втратять 
актуальності й цього року.

Розвитку інтернет-еквайрингу та-
кож посприяв дозвіл на онлайн-про-
даж ліків: відповідні зміни до статті 19 
закону «Про лікарські засоби» набули 
чинності в жовтні 2020 року. 

Минулого року банки почали ак-
тивніше розвивати альтернативні 
способи безготівкових платежів — без 
використання терміналів та платіжних 
карток. ПриватБанк, наприклад, про-
понував торговцям замовляти на сайті 
банку плакати з QR-кодом, які можна 
роздруковувати та розміщати в мага-
зинах. Також можна використовувати 
бот у Telegram, який дає можливість 
створювати QR-коди для оплати това-
ру чи послуги. Щоб оплатити покупку, 
клієнту достатньо відсканувати QR-код 
смартфоном і підтвердити платіж в 
«Приват24».

Крім цього, банки почали впрова-
джувати рішення на основі технології 
Visa Tap to Phone, яка перетворює на 
термінал звичайний смартфон з функ-
цією NFC. Ощадбанк, наприклад, на 
базі цієї інновації запустив у 2020 році 

мобільний застосунок «ОщадPAY», 
який, за словами Антона Тютюна, вже 
підключили сотні торговців (комісія — 
2%). За його прогнозами, їх кількість 
зростатиме разом з удосконаленням 
технології та мобільного застосунку.

Ще одним трендом платіжних тех-
нологій, на думку Антона Тютюна, має 
стати дистанційне замовлення товарів 
або послуг, їх оплата одним кліком у 
мобільному застосунку й отримання 
у пунктах видачі на касі. «Ощадбанк 
найближчим часом запускає в бета- 
тестування мобільний застосунок 
UTAKE з маркетплейсом для торговців 
із різних сегментів бізнесу. Це задоволь-
нить потреби споживачів, які цінують 
швидкість, зручність та піклуються про 
власне здоров’я», — анонсує інновацію 
топменеджер Ощабанку.

Уже у березні 2021 року цікавий 
сервіс для кафе і ресторанів — Shake 
to Pay — запустив проєкт «Монобанк», 
який з літа 2020 року надав можливість 
ФОПам користуватися своїм застосун-
ком. Клієнти тих закладів, які приєд-
налися до сервісу, зможуть відсканува-
ти QR-код, наклеєний на столі (кожен 
стіл має свій код), отримати в режимі 
онлайн рахунок, сплатити його в мо-
більному застосунку «Монобанк» й на-
віть залишити чайові офіціанту. Такий 
сервіс заощаджує час розрахунку за за-
мовлення, а також мінімізує контакти 
між людьми. Вартість послуги для рес-
торанів становить 2% від суми рахунку. 

ВІЧНІ ЦІННОСТІ
На ринку інкасаційних послуг мину-
лого року з’явився один новий гра-
вець — 18 грудня 2020 року компанія 
«СІТ- Пріоритет» отримала ліцензію на 
надання банкам послуг з інкасації. Вона 
стала одинадцятою небанківською 
установою, яка надає такі послуги. При 
цьому, як і раніше, левову частку ринку 
інкасації контролюють банки. За оцін-
ками Ощадбанку, його частка в цьому 
сегменті послуг перевищує 50%. Актив-
ними гравцями є ПриватБанк, ПУМБ, 
Райффайзен Банк Аваль та Альфа-Банк.
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ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ІНКАСАЦІЯ

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ, ДЕ ДОСТУПНА 
ПОСЛУГА

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ, ДЕ РОЗТАШОВАНІ 
ПІДРОЗДІЛИ ІНКАСАЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ ТОЧОК, 
ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ 
НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ВЛАСНІ 
ВІДДІЛЕННЯ І БАНКОМАТИ

МОЖЛИВІСТЬ ІНКАСАЦІЇ 
ТОРГОВОЇ ВИРУЧКИ ЧЕРЕЗ 
КАСУ ІНШОГО БАНКУ

ІНКАСАЦІЯ ТЕРМІНАЛІВ 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ

1 ОЩАДБАНК Вся територія України* 78 41000 так так

2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Понад 800 30 3000 так так

3 ПУМБ Понад 180 15 7500 так так

4 УКРГАЗБАНК Понад 300 22 3500 так так

5 АЛЬФАБАНК 16 областей 13 2624 так так

6 ІНДУСТРІАЛБАНК Вся територія України* 5 151 ні так

7 УКРСИББАНК 13 обласних центрів із передмістям 6 300 ні ні

8 МЕГАБАНК 17 17 16 так так

9 БАНК ВОСТОК 3 5 421 так так

10 МТБ БАНК 3 3 150 так так
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Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: кількість населених пунктів, в яких доступна послуга; обсяг інкасованих коштів за рік; 

дохід від інкасації; кількість власних броньованих автомобілів; кількість точок, які обслуговуються; вартість послуги; мінімальний час від моменту 

замовлення до гарантованого виїзду машини. Зараз забезпечити перевезення грошей та цінностей можуть 17 установ. Діючі гравці володіють парком 

із 1227 броньованих машин. 
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